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Zamawiający:  

                                                                Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

                                                                                                   ul. Pomologia 11, 46 – 060 Prószków 

 

 

Wykonawca: 

 _____________________________________________  

 ______________________________________________  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 __________________________________________  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej 

– projektu budowlanego wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: „ Modernizacja 

pomieszczeń kuchennych internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem 

dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj " wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją 

w/w zadania 

,  prowadzonego przez Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1ustawy Pzp. 

Miejscowość …………….…………….., dnia ………….…………………... r. 

………………………………………… 
(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

……………………………...1 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze2:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
1  Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp. 
2 W przypadku gdy nie dotyczy, należy daną treść oświadczenia wykreślić. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość …………….…………….., dnia ………….…………………... r. 

………………………………………… 
(podpis) 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie  

VIII SWZ. 

Miejscowość …………….…………….., dnia ………….…………………... r. 

………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

Miejscowość …………….…………….., dnia ………….…………………... r. 

………………………………………… 

(podpis) 

 

BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH: 

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. W 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


